مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/126
ب�إ�صــدار قانـــون المجالـــ�س البلديـــة
�سلطـان عمـان
		
نحـن هيثــم بــن طــارق
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ,
وعلى قانون املجال�س البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2011/116
وعلى نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2020/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/102بتحديد اخت�صا�صات وزارة الداخلية واعتماد
هيكلها التنظيمي ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام قانون املجال�س البلدية  ،املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر وزي ــر الداخليـ ــة اللوائ ــح والق ــرارات الالزمـ ــة لتنف ـيـ ــذ �أحك ــام القانـ ــون املرفـ ــق ،
و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة  ،فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
يلــغى قانــون املجالــ�س البلديــة امل�شــار �إلي ــه  ،كــما يلــغى كــل مــا يخالــف القانــون املرف ــق ،
�أو يتعــار�ض مع �أحكامــه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره  ،فيما
عدا املادتني (( )8بند ثانيا) و( )15من القانون املرفق  ،فيعمل بهما اعتبارا من �أول
انتخابات جترى لت�شكيل املجال�س البلدية طبقا لأحكام هذا القانون .
�صـدر فـي  26 :من ربيــــع الأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  12 :من نوفمبــــــــــــر �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

قانــون املجالـ�س البلديـة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
�أ  -املجلــــــ�س :
املجل�س البلدي للمحافظة .
ب  -الوزيـــــــر :
وزيـ ـ ــر الداخ ـل ـ ـيـ ــة .
ج  -الرئيــ�س :
رئيـ ـ ـ ــ�س املجل ـ ـ ــ�س .
د  -الع�ضــــــو :
ع�ضـ ـ ـ ـ ــو املجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س .
هـ � -أميــن ال�ســـــر :
�أمي ـ ــن �سـ ـ ــر املجل ـ ـ ــ�س .
و -الالئحــــة :
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
املــادة ( ) 2
تنظم الالئحة �سائر �ش�ؤون املجل�س  ،وب�صفة خا�صة ما ي�أتي :
�أ  -اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه و�أمني ال�سر .
ب  -نظـ ـ ـ ــام العمـ ـ ــل فـي املجلـ ـ ـ ــ�س .
ج  -ال�شـ ـ�ؤون الإداريـ ــة واملاليـ ــة للمجلـ ـ ــ�س .
د  -جلان املجل�س الدائمة وامل�ؤقتة  ،وت�شكيلها  ،واخت�صا�صاتها  ،ونظام عملها .

املــادة ( ) 3
مع عدم الإخالل ب�أحكام قانون ت�صنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية  ،على اجلهات
املت�صل عملها باجلوانب اخلدمية �أو التنموية موافاة الرئي�س بالبيانات والإح�صاءات التي
يراها املجل�س �ضرورية ملمار�سة اخت�صا�صاته .
املــادة ( ) 4
يكون تنظيم انتخابات �أع�ضاء املجل�س وفقا لأحكام الئحة ي�صدر بها قرار من الوزير .
املــادة ( ) 5
يعد فـي �إجازة ر�سمية كل ناخب �أدلى ب�صوته فـي انتخابات �أع�ضاء املجل�س من موظفـي
وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة � ،أو العاملني فـي
القطاع اخلا�ص .
املــادة ( ) 6
ي�صدر الوزير  -بعد موافقة وزارة املالية  -نظاما ماليا لنفقات وم�صروفات ومناق�صات
االنتخابات التي جترى فـي حالة حل املجل�س طبقا لن�ص املادة ( )27من هذا القانون ،
وفـي حالة �إجراء �إعادة انتخابات �أع�ضاء املجل�س لأي �سبب من الأ�سباب  ،وذلك دون التقيد
ب�أحكام القانون املايل  ،وقانون املناق�صات .
الف�صـــل الثانـــي
تنظيـــم �شـــ�ؤون املجلــ�س
املــادة ( ) 7
يكون لكل محافظة جمل�س بلدي  ،وذلك على النحو الآتي :
�أوال  :املجلـ ـ ـ ــ�س البل ـ ـ ـ ــدي ملحافظ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ـ ـ ـ ــط  ،ومق ـ ـ ــره واليـ ـ ـ ـ ـ ــة م�سق ـ ـ ـ ـ ــط .
ثانيـ ـ ــا  :املجلـ ــ�س البلـ ـ ـ ـ ــدي ملحافظـ ـ ـ ــة ظ ـ ـف ـ ـ ــار  ،وم ـ ـقـ ـ ـ ـ ــره واليـ ـ ـ ـ ــة �صـ ــالل ـ ـ ـ ـ ــة .
ثالث ـ ـ ــا  :امل ــجل ـ ــ�س ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ملح ـ ــافـ ـ ـظـ ـ ــة م�س ـ ـنـ ـ ــدم  ،وم ـ ـ ـقـ ــره والي ـ ـ ـ ــة خ�ص ــب .
رابع ـ ـ ــا  :املجـ ـ ـ ـلـ ــ�س الـ ـبـ ـل ــدي ملـ ـح ـ ــاف ـ ـظ ـ ــة الـ ـ ــربميي  ،ومـقـره واليـة الـ ــربيـ ـمــي .
خام�سا  :املجل ـ ـ ــ�س الـ ـبـ ـلـ ـ ـ ــدي ملحافـ ـظـ ـ ـ ــة الداخلي ــة  ،ومـ ـ ـقـ ــره واليـ ـ ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـ ــزوى .
�ساد�سا  :املجل�س البل ــدي ملحافظ ـ ــة �شم ـ ـ ــال الباطنـ ـ ــة  ،ومقـ ـ ــره واليـ ـ ـ ــة �صحـ ـ ــار .

�سابـ ــعا  :املجل�س البلــدي ملحافظ ــة جن ــوب الباطنة  ،ومقـره واليـة الر�سـتاق .
ثامن ـ ــا  :املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�شرقي ــة  ،وم ــقره والي ـ ـ ــة �صـ ـ ـ ــور .
تا�سع ـ ــا  :املجل�س البلدي ملحافظ ـ ــة �شمال ال�شرقية  ،ومقـره والي ـ ـ ــة �إب ـ ـ ـ ــراء .
عا�شـرا  :املجلـ ــ�س الـ ـبـ ـلـ ــدي مل ــحافـ ـظـ ــة الظـ ــاه ــرة  ،وم ـ ـقـ ــره والي ــة عـ ـبـري .
حادي ع�شر  :املجل�س البلدي ملحافظـ ــة الو�سطـ ـ ــى  ،ومقـ ـ ــره والي ـ ــة هيم ـ ــاء .
املــادة ( ) 8
ي�شكل املجل�س برئا�سة املحافظ  ،وع�ضوية كل من :
�أوال � :أع�ضاء معينني ب�صفاتهم الوظيفـية  ،ميثلون اجلهات الآتية :
 - 1وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين .
 - 2وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات .
 - 3وزارة التـ ـ ـ ـ ــراث وال�سياح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .
 - 4وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار .
 - 5وزارة التن ــمية االجتـ ــماعـيــة .
� - 6شرطـ ـ ــة عم ــان ال�سلطانيـ ــة .
 - 7بلديـ ــة املحافظــة .
ويجوز ملجل�س الوزراء تعديل �أو �إ�ضافة جهات �أخرى �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
وي�شرتط �أال تقل وظيفــة كل منهم عن مديــر عــام � ،أو مدير دائرة بالن�سبة للجهات
التـي ال يوجــد له ــا تق�سيـ ـ ــم �إداري مب�ستــوى مديري ــة عام ــة فــي نطـاق املحافظ ـ ــة ،
وال يجوز لهم اجلمع بني ع�ضوية �أكرث من جمل�س .
ثانيا � :أع�ضاء منتخبني ميثلون الواليات التابعة للمحافظة  ،بواقع ( )2ع�ضوين عن كل
والية .
ثالثا  )2( :اثنني من �أهل امل�شورة والر�أي من �أبناء املحافظة  ،يختارهما الوزير بناء على
تر�شيح املحافظ .
ويتولى مدير دائرة �ش�ؤون املجل�س فـي مكتب املحافظ مهام �أمني ال�سر .
املــادة ( ) 9
ي�صدر الوزير قرارا بت�سمية �أع�ضاء املجل�س .

املــادة ( ) 10
ي�شرتط فـي الع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية ما ي�أتي :
�أ � -أن يكون عماين اجلن�سية .
ب � -أال تقل �سنه عن ( )30ثالثني �سنة ميالدية .
ج � -أن يكون ح�سـن ال�سيـرة وال�سلـوك .
د � -أال يكـ ــون قـ ــد حك ـ ــم علي ـ ــه نهائيـ ــا بعقوب ــة جنايـة �أو فـي جرميـة مخلـة بال�شـرف
�أو الأمانـة  ،مـا لـم يكـن قـد رد �إليه اعتباره .
هـ � -أال يكون م�صابا مبر�ض عقلي � ،أو محجورا عليه بحكم ق�ضائي .
و � -أن يكون حا�صال على م�ؤهل علمي ال يقل عن دبلوم التعليم العام .
ز � -أن يكون مقيـدا فـي ال�سجــل االنتخابـي فـي الواليـة املرت�شــح عنهـا .
ح � -أال يكون على ر�أ�س عمله فـي جهة �أمنية �أو ع�سكرية .
ط � -أال يكون ع�ضوا فـي �أي من جمل�سي الدولة �أو ال�شورى .
ي � -أال يكون مقيما � ،أو يعمل خارج ال�سلطنة .
ويجب توافر هذه ال�شروط فـي اليوم ال�سابق على فتح باب الرت�شح النتخابات املجل�س .
املــادة ( ) 11
بالإ�ضافة �إلى ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )10من هذا القانون  ،عدا ال�شرط
الوارد فـي البند (و)  ،ي�شرتط فـي الع�ضو من �أهل امل�شورة والر�أي �أال يكون موظفا فـي
�إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�شخا�ص االعتبارية العامة .
املــادة ( ) 12
ال يجوز للع�ضو املنتخب اجلمع بني ع�ضوية املجل�س  ،وتويل الوظائف العامة  ،ف�إذا مت
انتخاب �أحد املوظفـني العموميني لع�ضوية املجل�س اعتبـرت خدمته منتهية من تاريخ
�إعالن النتائج النهائية لالنتخابات  ،وفـي حال الطعن فـي �صحة ع�ضويته يظل محتفظا
بوظيفته دون �صرف راتبه �إلى حني �صدور قرار نهائي فـي الطعن  ،ف�إذا �صدر القرار
ببطالن ع�ضويته عاد �إلى وظيفته � ،أما �إذا رف�ض الطعن اعتربت خدمته منتهية من تاريخ
�إعالن النتائج  ،ويتم ت�سوية املعا�ش التقاعدي للع�ضو املنتهية خدمته وفقا لأحكام هذه
املادة  ،طبقا للقواعد املقررة لأع�ضاء جمل�س ال�شورى .

املــادة ( ) 13
تكون فتـرة املجل�س (� )4أربع �سنوات ميالدية  ،تبد�أ من اليوم التايل لتاريخ العمل بقرار
ت�سمية �أع�ضائه  ،وجترى انتخابات املجل�س اجلديد خالل ( )90ت�سعني يوما قبل نهاية
تلك الفرتة  ،و�إذا مل تتم االنتخابات خاللها لأي �سبب من الأ�سباب يبقى املجل�س قائما
حتى يتم �إجراء االنتخابات .
وفـي حالة حل املجل�س وفقا لأحكام املادة ( )27من هذا القانون جترى انتخابات املجل�س
اجلديد خالل (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ احلل .
املــادة ( ) 14
يق�سم الرئي�س  -با�ستثناء من �أدى الق�سم �أمام جاللة ال�سلطان � -أمام الوزير  ،قبل مبا�شرة
�أعماله اليمني الآتية :
" �أق�سم باهلل العظيم �أن �أ�ؤدي �أعمايل فـي املجل�س ب�أمانة و�صدق  ،و�أن �أحافظ على م�صالح
الوطن واملواطنني  ،وعلى �أ�سرار عمل املجل�س البلدي " .
ويق�سم الأع�ضاء اليمني ذاتها �أمـام الرئي�س قبل مبا�شرة �أعمالهم .
وال ي�ؤدي الرئي�س  ،و�أع�ضاء املجل�س ممثلو اجلهات احلكومية الق�سم �إال ملرة واحدة خالل
فرتة املجل�س .
املــادة ( ) 15
يتم اختيار نائب رئي�س املجل�س من بني الأع�ضاء املنتخبني باالنتخاب فـي �أول اجتماع
للمجل�س  ،وفقا للإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــادة ( ) 16
يعقد املجل�س جل�ساته فـي مقر املحافظة  ،ويجوز له �أن يجتمع فـي مكان �آخر � ،إذا ر�أى
الرئي�س ذلك  ،على �أن يكون االجتماع فـي �إحدى وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـي نطاق املحافظة .
املــادة ( ) 17
دون الإخالل ب�أحكام نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية  ،يرفع املجل�س ما ينتهي �إليه  -فـي �ش�أن
املو�ضوعات التي تدخل فـي اخت�صا�صه خالل �أ�سبوع من تاريخ موافقته عليها � -إلى الوزير  ،ف�إذا
ر�أى �أنها تخرج عن اخت�صا�ص املجل�س � ،أو تت�ضمن مخالفة للقانون � ،أو خروجا على ال�سيا�سة
العامة للدولة  ،يكون له حق االعرتا�ض عليها خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما من
تاريخ ت�سلمها  ،و�إعادتها �إلى املجل�س مع بيـان �أ�سباب االعرتا�ض لإعادة النظر فـيها  ،وفـي حالة
فوات هذا امليعاد دون اعرتا�ض تكون نافذة من تاريخ موافقة املجل�س عليها .

املــادة ( ) 18
يرفع الرئي�س تقريرا دوريا عن �أعمال املجل�س كل (� )6ستة �أ�شهر �إلى الوزير والذي يرفع
بدوره تقريرا �سنويا �إلى جمل�س الوزراء فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 19
يحظر على الع�ضو الآتي :
�أ  -القيام  -ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من خالل املجل�س �أو جلانه  -ب�أي عمل
كمقاولة � ،أو توريد حل�ساب املحافظة � ،أو الدخول معهـا فـي عالقة بيع �أو مقاي�ضة
�إذا كانـ ــت ل ــه �أو لزوج ــه �أو �أح ــد �أقارب ــه حتى الدرجة الثالثـة م�صلحة �شخ�صية ،
�أو كـان و�صيا �أو قيما �أو وكيال عن املتعاقد .
ب � -إف�شاء املعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم ع�ضويته ب�أي و�سيلة كانت .
املــادة ( ) 20
حتـدد بقرار من الوزير مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س املنتخبني  ،و�أهل امل�شورة والر�أي  ،وذلك بعد
موافقة وزارة املالية  ،وحتدد الالئحة �آلية �صرفها .
املــادة ( ) 21
دون الإخالل ب�أحكام نظام املحافظات وال�ش�ؤون البلدية  ،يخت�ص املجل�س فـي حدود ال�سيا�سة
العامة للدولة وخططها التنموية  ،فـي نطاق املحافظة  ،بالآتي :
�أ  -اقرتاح و�سائل ا�ستثمار موارد املحافظة  ،من �أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة وخلق
فر�ص عمل للمواطنني .
ب  -اقرتاح الر�سوم البلدية �أو تعديلها �أو �إلغا�ؤها وطرق حت�صيلها .
ج �	-إقرار ال�ضوابط واملوا�صفات اخلا�صة باللوحات والإعالنات الدعائية  ،وحتديد
�ضوابط و�ضع الفتات املحال التجارية واملحال العامة  ،بعد التن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
د �	-إقرار اللوائح اخلا�صة مبراقبة احليوانات ال�ضالة وال�سائبة  ،بعد التن�سيق مع
اجلهات املخت�صة .

هـ  -اقرتاح اللوائح اخلا�صة بعمل �سيارات الأجرة وو�سائل النقل العام .
و � -إقرار اللوائح اخلا�صة ب�إدارة وتنظيم الأ�سواق واملقابر وامل�سالخ ومرادم النفايات ،
وذلك مع عدم الإخالل باخت�صا�صات وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد
املياه فـي �ش�أن �إدارة وتنظيم الأ�سواق ال�سمكية .
ز  -درا�سة م�شروعات خطط التنمية فـي نطاق املحافظة  ،واقرتاح امل�شاريع الإمنائية
فـيها .
ح �	-إبداء املقرتحات حول �أداء فروع الوحدات احلكومية اخلدمية فـي املحافظة .
ط � -إبداء الر�أي ب�ش�أن املواقع املقرتحة للم�شاريع التنموية  ،واخلدمية  ،واالقت�صادية ،
واملخططات العمرانية .
ي  -متابعـ ــة الإجـ ــراءات املتخـ ــذة ملنع و�إزالة التعديات على �أمالك الدولة  ،واملرافق
العامة  ،و�إحرامات جماري الأودية  ،وال�شواطئ .
ك  -امل�شاركة فـي حتديد احتياجات املحافظة من املرافق العامة  ،واخلدمات احلكومية ،
واقرتاح امل�شروعات املتعلقة بها .
ل � -إبداء التو�صيات املتعلقة بال�صحة العامة  ،واقرتاح لوائح اال�شرتاطات ال�صحية
اخلا�صة بالأن�شطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة .
م  -امل�شاركة مع اجلهات املخت�صة فـي تقرير املنفعة العامة فـي جمال امل�شاريع التنموية
وفقا للأو�ضاع التي يقررها قانون نزع امللكية للمنفعة العامة .
ن � -إبداء الر�أي فـي املخططات العمرانية الهيكلية والعامة واملخططات اخلا�صة فـي
املناطق ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية فـي املحافظة .
�س  -املوافقة على �إقامة املهرجانات الثقافـية والرتفـيهية وال�سياحية  ،بعد التن�سيق
مع اجلهات املخت�صة .
ع  -متابعة تنفـيذ امل�شاريع اخلدمية والتنموية فـي املحافظة  ،و�إبداء املالحظات
ب�ش�أنها .

ف  -متابعة تنفـيذ العقود اخلدمية والتنموية التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة �أو
التزامات عليها .
�ص � -إقرار الربامج الكفـيلة مب�ساعدة الفئات امل�ستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .
ق  -اقت ــراح الربامــج الكفـيلة مب�ساعدة املت�ضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء
املناخية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
ر  -اقرتاح امل�شروعات املتعلقة بتطوير مدن املحافظة والواجهات ال�سياحية فـيها .
�ش  -حث م�ؤ�س�سات و�شركات القطاع اخلا�ص للم�ساهمة فـي تنمية املجتمع املحلي فـي
املحافظة  ،وامل�شاركة فـي حتديد �أولويات م�ساهماتها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة .
ت  -اقرتاح الربامج التوعوية والتثقيفـية فـي املجاالت التي تدخل فـي اخت�صا�صات
املجل�س .
ث  -درا�سة االقرتاحات وال�شكاوى املقدمة للمجل�س ب�ش�أن امل�سائل التي تدخل فـي
اخت�صا�صه  ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها .
خ  -درا�سة الق�ضايا االجتماعية والظواهر ال�سلبية فـي املحافظة  ،واقتـراح احللول
املنا�سبة لها بالتعاون مع اجلهات املخت�صة .
ذ  -العمل على توعية املجتمع املحلي ب�أهمية املحافظة على املحميات الطبيعية واحلياة
الفطرية  ،واقرتاح الإجراءات الكفـيلة بحماية البيئة و�سالمتها .
�ض  -التوا�صل مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص للوقوف على مالحظاتهم
ومقرتحاتهم مبا يهدف �إلى خدمة وتطوير املحافظة .
املــادة ( ) 22
يجوز للمجل�س  -فـي �سبيل ممار�س ــة اخت�صا�صات ــه  -اال�ستعان ــة مبن يراه منا�سبا من
املخت�صـ ــني فـ ــي اجلهـ ــات املت�صـ ــل عمله ــا باجلوان ــب اخلدم ــية �أو التنموية فـي املحافظة ،
�أو غريهم من ذوي اخلربة والكفاءة .

الف�صـــــل الثالــــــث
انتهــاء الع�ضويــة وحــل املجلــ�س
املــادة ( ) 23
تنتهي الع�ضوية فـي املجل�س ب�أحد الأ�سباب الآتية :
�أ  -الوف ـ ـ ـ ــاة .
ب  -فقد �شرط من �شروط الع�ضوية .
ج  -الإعفاء من الع�ضوي ـ ــة .
د � -صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية نافذة  ،تزيد مدتها على ( )3ثالثة �أ�شهر .
هـ  -حــل املجلــ�س .
وي�صدر قرار من الوزير بانتهاء الع�ضوية .
املــادة ( ) 24
يجوز للع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية تقدمي طلب مكتوب �إلى الرئي�س لإعفائه
من الع�ضوية  ،ويعترب الطلب مقبوال من تاريخ تقدميه  ،وعلى الرئي�س �إحاطة املجل�س
بذلك فـي �أول جل�سة له  ،و�إخطار الوزير .
املــادة ( ) 25
على الرئي�س عر�ض �أمر الع�ضو من غيـر ممثلي اجلهات احلكومية  ،الذي تخلف عن ح�ضور
( )2اجتماعني متتاليني �أو ( )3ثالثة اجتماعات غري متتالية خالل ال�سنة  ,وعلى املجل�س
النظر فـي �أمره  ،ف�إذا ر�أى بعد �سماع �أقواله �أن عذره غيـر مقبول � ،أو تعذر �سماع �أقواله لتخلفه
عن احل�ضور � ،أ�صدر املجل�س قرارا ب�إعفائه من الع�ضوية  ،وتعترب ع�ضويته منتهية اعتبارا
من اليوم الأول لتخلفه عن احل�ضور  ،ويعر�ض �أمر الع�ضو من ممثلي اجلهات احلكومية على
الوزير  ,التخاذ الإجراء املنا�سب فـي �ش�أنه بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .
املــادة ( ) 26
يعفى الع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية �إذا �أخل بواجبات ع�ضويته فـي املجل�س  ،وذلك
بقرار من الوزير بعد �سماع �أقواله من قبل الرئي�س  ،ما مل يتعذر ذلك ب�سبب تخلفه عن احل�ضور .
ويعر�ض �أمر الع�ضو من ممثلي اجلهات احلكومية على الوزير  ,التخاذ الإجراء املنا�سب
بالتن�سيق مع اجلهة التي ميثلها .

املــادة ( ) 27
يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء  ،حل املجل�س قبل انتهاء فرتته � ،إذا
ارتكب خطـ�أ ج�سيمـا �أدى �إلى �إحلـاق �ضرر بامل�صلحة العامـة  ،ف�إذا كان املتبقي من فرتة
املجل�س يزيد على �سنــة  ،يتم انتخاب جمل�س جديد  ،وتكون فرتة املجل�س اجلديد مكملة
لفرتة املجل�س ال�سابق .
ويجب �أن يت�ضمن قرار احلل ت�شكيل جلنة تتولى اخت�صا�صات املجل�س حلني انتخاب
املجل�س اجلديد � ،أو انتهاء الفرتة املتبقية للمجل�س �إذا كانت �أقل من �سنة .
املــادة ( ) 28
�إذا انتهت ع�ضوية الع�ضو املنتخب خالل ( )6الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء فرتة
املجل�س  ،حل محله احلا�صل على �أكرث الأ�صوات من بني املر�شحني بح�سب ترتيبهم وفقا
لنتائج االنتخابات عن الفرتة ذاتها  ،و�إذا كان الع�ضو من غري الأع�ضاء املنتخبني فـيتم
�إخطار الوزير بذلك  ,لإ�صدار قرار بت�سمية من يحل محله بالتن�سيق مع اجلهة التي
ميثلها .
املــادة ( ) 29
يجوز للع�ضو الذي �أعفي من ع�ضويته وفقا لأحكام املادتني ( )26 ، 25من هذا القانون ،
الطعن فـي القرار ال�صادر بذلك �أمام محكمة الق�ضاء الإداري خالل (� )60ستني يوما من
تاريخ علمه بالقرار  ،وتف�صل املحكمة فـي الطعن على وجه اال�ستعجال .

